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Porto Real, 03/05/2013. Boletim nº 974

Peugeot apresenta nova
proposta para acordo coletivo
VVVVVotação será nesta segunda-feira, dia 06, das 6h às 16h.otação será nesta segunda-feira, dia 06, das 6h às 16h.otação será nesta segunda-feira, dia 06, das 6h às 16h.otação será nesta segunda-feira, dia 06, das 6h às 16h.otação será nesta segunda-feira, dia 06, das 6h às 16h.

Em mais uma rodada de negociação com a PSA, a empresa só apresentou, de novidade, o
cartão-alimentação, no valor de R$ 50. O sindicato entende que este é um benefício importante,
porém o valor está muito abaixo da expectativa. A proposta, como um todo, tem que ser melhorada.

- Reajuste salarialReajuste salarialReajuste salarialReajuste salarialReajuste salarial – INPC integral
- PLRPLRPLRPLRPLR – R$ 6000, com adiantamento de R$ 3500 em 03/06/2013
- Cartão-alimentaçãoCartão-alimentaçãoCartão-alimentaçãoCartão-alimentaçãoCartão-alimentação - no valor de R$ 50
- Reajustes para creche e farmáciaReajustes para creche e farmáciaReajustes para creche e farmáciaReajustes para creche e farmáciaReajustes para creche e farmácia – INPC integral
- Manutenção dos itens do acordo anterior

Começaram a circular boatos de
que a PSA está importando mão-
de-obra de outros países para o
Brasil, principalmente para a fábrica
de Porto Real. Não somos
xenofóbicos, porém acreditamos que
a mão-de-obra local atende às
necessidades da empresa. Sabemos
que toda a Europa está passando
por uma crise de emprego, incluindo
o grupo PSA, mas não vai ser

expatriando esses profissionais que
o problema será resolvido.

Ficaremos de olho, pois sabemos
que sempre que vem essa mão-de-
obra importada, eles têm melhores
salários e outros benefícios e
garantias, que nem de longe são
oferecidos aqui.

Caso os trabalhadores tenham
informações sobre isso, devem
denunciar ao sindicato.

Estrangeiros na PSA

Segundo a OIT (Organização Internacional do
Trabalho), no mundo são 270 milhões de vítimas de
acidentes e trabalho. Cento e sessenta milhões sofrem com
doenças profissionais. Por dia, morrem 5 mil em acidentes
de trabalho, são três vidas a cada minuto. No Brasil são
quase 4 mil mortes por ano em decorrência de acidentes
de trabalho.

Sejam os trabalhadores nas obras da construção
civil, nas fábricas, nas ferrovias, estradas, e, inclusive, os
funcionários da saúde, a realidade é a mesma.

28 de abril: Dia Mundial em Memória 28 de abril: Dia Mundial em Memória 28 de abril: Dia Mundial em Memória 28 de abril: Dia Mundial em Memória 28 de abril: Dia Mundial em Memória dadadadadas Vítimass Vítimass Vítimass Vítimass Vítimas
de Acidentes e Doenças do Trabalhode Acidentes e Doenças do Trabalhode Acidentes e Doenças do Trabalhode Acidentes e Doenças do Trabalhode Acidentes e Doenças do Trabalho

Como surgiu a dataComo surgiu a dataComo surgiu a dataComo surgiu a dataComo surgiu a data
O Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes

e Doenças do Trabalho surgiu no Canadá por iniciativa do
movimento sindical, espalhando-se por diversos países. O
dia foi escolhido em razão de um acidente que matou 78
trabalhadores em uma mina no estado da Virgínia, nos
Estados Unidos, no ano de 1969.

No Brasil, a data foi instituída como o Dia Nacional
em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho
em maio de 2005, pela Lei nº 11.121.
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